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A holnap városa

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Biztonság
Az önkormányzat szándéka, 
hogy tovább javítsa a bizton-
ságos közlekedés feltételeit a 
nem városi tulajdonú utakon 
is, ezért a közeljövő fejleszté-
seit a Magyar Közút Zrt. me-
gyei igazgatóságával együtt-
működve valósítják meg. 
 → 3. oldal

„Éremlapátolók”
Története legeredményesebb 
évét zárta 2016-ban Szekszár-
di Kajak-Kenu SE, miután 
sportolói az országos bajnok-
ságok mellett világ- és Eu-
rópa-bajnoki érmekkel gaz-
dagították a megyeszékhely 
klubjának gyűjteményét.
 → 13. oldal

→ 4. oldal
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Fejlesztések a közlekedés biztonsága érdekében
Az önkormányzat szándéka, 
hogy tovább javítsa a bizton-
ságos közlekedés feltételeit a 
nem városi fenntartású útsza-
kaszokon is, ezért a közeljövő 
fejlesztéseit a Magyar Közút 
Zrt. megyei igazgatóságával 
együttműködve valósítják meg. 

Erről beszélt Ács Rezső pol-
gármester kedden, amikor egy 
rendhagyó sajtótájékoztató ke-
retében a média képviselőivel 
bejárta a fejlesztési pontokat 
Szekszárdon. Az első helyszín 
a Szőlőhegyi utca és a Bátaszéki 
út kereszteződése volt. A két au-
tószalon közötti buszmegállókat 
nagyon sokan veszik igénybe a 
reggeli és délutáni órákban. A 
város irányába – óvodába, is-
kolába, munkahelyre – tartók 
nincsenek könnyű helyzetben, 

hiszen a forgalmas 56-os úton 
kell átkelniük a buszmegálló el-
éréséhez. Ráadásul ezen a sza-
kaszon 70 km/h a megengedett 
sebesség…

– A balesetveszélyes csomó-
pontba egy gyalogátkelőhelyet 
építünk a hozzá tartozó bizton-
ságtechnikai eszközökkel, hogy 
a biztonságos átkelés lehetőségét 
megteremtsük. Azt gondolom, 
tavaszra elkészülhet a fejlesztés 
– fogalmazott a polgármester, 
aki hozzátette: fogadóóráján és 
levélben is megkeresték ezzel a 
problémával a városlakók.

A városi túra második állo-
másaként egy újabb forgalmas 

csomópontnál fékezünk. A 
belváros forgalmát tehermen-
tesítő Tartsay Vilmos utca és a 
Szent-Györgyi Albert utca ke-
reszteződésénél az alsóbb rendű 

útszakaszon rendre feltorlódik a 
forgalom. Nehéz a ki- és beka-
nyarodás az utcába, ahol a ne-
velési és oktatási intézmények 
miatt reggel és délután is erős a 
gépjármű forgalom.

– Egy jelzőlámpás csomópont 
kiépítésével szeretnénk választ 
adni a problémára. Az engedé-
lyes tervek már rendelkezésre 
állnak, várjuk a forrásokat – 
mondta Ács Rezső.

Cél, hogy a tehermentesítő út 
mentén végig biztonságos cso-
mópontokon át haladjanak az 
autósok. Ezt szolgálja a tavaly 
átadott Palánki úti körforga-
lom is, és erre hivatott a Mátyás 

király utcai kereszteződés is. A 
2000-es évek elején lezárt vas-
úti átjárót a tervek szerint ismét 
megnyitnák a Sport utca irá-
nyába, hogy a Modern Városok 
programban foglalt sportfej-
lesztések (új uszoda és sport-
csarnok, rekreációs központ) 
hatására megnövekvő forgalmat 
kezelni tudják.

– Az útszakasz keresztmetsze-
te elbírja a fejlesztést, amely so-
rán jelzőlámpás kereszteződés 
kiépítését tervezzük. A MÁV-
tól érkezett állásfoglalás szerint 
a vasúttársaság részéről nincs 
akadálya az átjáró újbóli meg-
nyitásának. A csomópont meg-
építése a sportberuházásokkal 
kivitelezésének megkezdéséhez 
igazodik majd – mondta a pol-
gármester a bejárás harmadik 
állomásán.

TOP pályázat segítségével 
újulhat meg a Keselyűsi út, akár 
már a jövő év első felében. A 
mintegy 200 milliós kiemelt 
projekt keretében új felületet kap 
a Tolnatejtől az autópályáig tartó 
útszakasz. A fejlesztés azért is ki-
emelten fontos, mert az M6-os-
ról lehajtva sokan ezen az úton át 
közelítik meg az ipari területeket. 
Az Ipari Parknak a Modern Vá-
rosok programban tervezett száz 
hektáros bővítése miatt pedig a 
jövőben várhatóan még nagyobb 
forgalom halad majd az úton. Az 
sem mellékes, hogy a Gemenc 
irányába tervezett kerékpárút is 
erre halad majd.

Az ötödik fejlesztési hely-
színnél, a palánki Sió-hídnál 
Ács Rezső elmondta: a Palánki 
út a körforgalomtól egészen a 
Vöröskeresztig megújul majd. 
Ezen az útszakaszon sokan köz-
lekednek a mezőgazdasági szak-
iskola, a jövőben tovább bővü-
lő kajak-kenu bázis irányába. 
A közművek kiépítése mellett 
kerékpárutat is építenek majd, 
amelyen a későbbiekben akár 
Tolnáig kerekezhetünk.

– Az elmúlt évtizedekben sok 
útépítés, felújítás elmaradt, ezeket 
szeretnék most pótolni. Igyek-
szünk úgy összehangolni a fej-
lesztéseket, hogy azok egymásra 
épüljenek – mondta végül a pol-
gármester, aki jelezte: a Sió men-
tén sokan futnak, kerékpároznak, 
amit a jövőben biztonságosan te-
hetnek majd meg.  - fl -
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
November 13.
(vasárnap)

November 14.
(hétfő)

November 15.
(kedd)

November 16.
(szerda)

November 17.
(csütörtök)

November 18.
(péntek)

November 19.
(szombat)

közepesen felhős, szeles nap
max. 5o , min. -2o

erősen felhős
max. 5o , min. -3o

erősen felhős
max. 5o , min. -4o

erősen felhős
max. 6o , min. -3o

erősen felhős
max. 8o , min. -1o

erősen felhős
max. 9o , min. 1o

erősen felhős
max. 10o , min. 3o

NÉVNAP–TÁR
November 13. (vasárnap) – Szilvia
Szilvia: latin eredetű; jelentése: erdő.

November 14. (hétfő) – Aliz
Aliz:  héber-germán-francia-angol eredetű; jelentése: nemes, harcos, bölcs.

November 15. (kedd) – Albert, Lipót
Albert: német eredetű; jelentése: nemes, fényes.
Lipót: a Leopold bajor változatából.

November 16. (szerda) – Ödön, Edmond
Ödön: germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.
Edmond: germán eredetű; jelentése: az öröklött birtokot megőrző.

November 17. (csütörtök) – Hortenzia, Gergő
Hortenzia: latin eredetű; jelentése: kerti virág.
Gergő: a Gergely magyar alakváltozata; jelentése: éberen őrködő.

November 18. (péntek) – Jenő
Jenő: magyar eredetű; jelentése: a hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

November 19. (szombat) – Erzsébet, Zsóka, Liza
Erzsébet: héber eredetű; jelentése: Isten az én esküvésem.
Zsóka: az Erzsébet női név Erzsóka becézőjének további rövidülése.
Liza: az Elisabeth becézőjéből önállósult; jelentése: „Isten az én esküm”, „Isten 
megesküdött” vagy: „Isten a teljesség”,„ Isten a tökéletesség”.

Tisztelt Fogyasztó!
Kérjük figyelmesen olvassa el 
jelen tájékoztató levelünket!

Tájékoztatjuk, hogy ez az 
értesítő azokra a fogyasz-
tókra vonatkozik, akiktől az 
ALFA-NOVA Kft. jogtalanul 
követeli a 2015. augusztus 
19. – 2015. szeptember 30. 
közötti időszakra vonatkozó 
be nem fizetett számlák hát-
ralékait.

A Globál Faktor Zrt, il-
letve az ALFA-NOVA Kft. 
megtévesztő leveleket küld 
a Szekszárdi távhőrendszer 
fogyasztóinak, melyben azt 
állítja, hogy 2015. augusztus 
19. – 2015. szeptember 30. 
között az ALFA-NOVA Kft. 
volt a szolgáltató.

Hivatkozik kettő Duna-
újvárosi Járásbírósági ítélet-
re, amelyek egyedi bírósági 
perek közületi fogyasztók 
vonatkozásában. Ezek álta-
lánosságban nem alkalmaz-
hatóak.

A bíróság nem vizsgálta 
ténylegesen ki nyújtotta a 
szolgáltatást.

Szekszárdon 2015. au-
gusztus 19-től az AL-
FA-NOVA Kt. nem végzett 
távhőszolgáltatást. Ettől az 
időponttól kezdve nem kö-
vetelheti annak ellenértékét 
Önöktől. 

A 2015. augusztus 19. 
– 2015. szeptember 30. 
közötti időszakra semmi-
képpen NE FIZESSEN az 
ALFA-NOVA Kft.-nek, vagy 
a hátralékot kezelő cégének, 
a Globál Faktor Zrt-nek. 
Amennyiben a levélben a 
vitatott időszakot megelőző 
hátraléka van, az jogos köve-
telésnek tekinthető.

Kérjük, jelezzék a Globál 
Faktor Zrt.-nek, hogy nem 
értenek egyet a vitatott idő-
szakra vonatkozó hátralék 
összegével.

Azoknak a fogyasztóknak, 
akik a fenti időszakról nem 
kaptak levelet, semmilyen 
teendőjük nincs.

 Szekszárdi
 Vagyonkezelő Kft.

Gyertyák gyúltak

A november 4-i Nemzeti 
Gyásznap estéjén, Szekszár-
don is gyertyagyújtással 
emlékeztek meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
leverésének 60. évfordulójáról.

A Szent István téri ’56-os emlék-
műnél Németh Judit előadómű-
vész Tóth Bálint: Magyar litánia 
című költeményét szavalta, majd 
az emlékezők – köztük Ács Re-
zső polgármester, dr. Haag Éva 
alpolgármester és a közgyűlés 
több tagja – gyertyát gyújtott, és 
néma főhajtással adózott és az 
áldozatok emléke előtt.

1956. november 4-én hajnal-
ban indult meg a szovjet had-
sereg magyarországi inváziója, 
aminek célja a forradalom le-
verése, a szocialista blokkból 
kilépni szándékozó, Nagy Imre 
vezette kormány megdöntése 
és a demokratikus rendszer 
felszámolása volt. Habár a sza-
badságharcos csapatok egyes 
helyeken még egy hétig tartot-
ták állásaikat, a szocialista szu-
perhatalom ellen – az esemé-
nyeket tétlenül figyelő Nyugat 
támogatása nélkül – nem volt 
esélyük... 

 Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Svábok a Gulágon – akikről hallgattak a történelemkönyvek
A vörös hadsereg 1944. de-
cember 22-én kiadott, 0060. 
számú parancsára – a magyar 
hatóságok közreműködésé-
vel – kezdték meg „malenkij 
robotra” (kis munka) a Szov-
jetunióba hurcolni hazánkból 
a jellemzően németajkú, 17 
és 45 év közötti férfiakat és a 
18 és 30 év közötti nőket.

A kormány határozata alap-
ján a 2015/16-os esztendő a 
háború alatt és azt követően 
elhurcolt politikai folyok és 
kényszermunkások emléké-
ve. A Magyarországi Németek 
Pécs-Baranyai Nemzetiségi 
Köre utazó vagonkiállítással jár-
ja körbe hazánk azon vasútállo-
másait, ahonnan 1944 végétől 
1945 elejéig a deportálások 
indultak. Az ismeretterjesztő 
program helyszíni tárlatvezetés-

sel, rendhagyó történelemórák-
kal zajlik valamennyi – így szek-
szárdi helyszínen is.

A megyeszékhely vasútállo-
mására november 5-én érkezett 
a kiállítás egy korabeli G-típusú 
tehervagonban. Az autentikus 
tárlat kisfilmeken át, illetve tájé-
koztató tablókon, szövegeken, fo-
tókon keresztül igyekszik átadni 
valamennyi korosztály számára, 
mi is történt valójában az elhur-
coltakkal útjuk során, valamint 
a Donyeck-medencei vagy Dél-
Urál vidéki Gulág-lágerekben.

– Mindannyiunknak vannak 
rokonai, ismerősei, akik átélték 
ezeket a borzalmakat – szólt az 
áldozatokról Töttös Gábor. A Ga-
ray gimnázium történelemtanára 

hangsúlyozta: az elhurcoltak ja-
varésze – akiket bírósági eljárás 
nélkül, jogtalanul deportáltak – 
semmilyen bűnt nem követtek el 
sem a háború előtt, sem az alatt. 
– A kiállítás segítségével jobban 
értékeljük a békeidőt, a jogbiz-
tonságot és a függetlenséget – 
húzta alá Töttős Gábor.

– „Nem tehetjük meg, hogy 
ne mondjuk el azt, amit lát-
tunk és hallottunk!” – idézte 
a jelenlévőknek Péter apostol 
gondolatát Csillagné Szánthó 
Polixéna, a közgyűlés humán 
bizottságának elnöke. – A Gu-
lágról hazatértek ugyanis sokáig 
még családi körben sem mertek 
beszélni a történtekről. Attól 
tartottak, hogy gyermekeik is-
kolában, baráti körben kibeszé-
lik szüleik meghurcoltatását és 
az következményekkel járhat. 
Egy túlélőt, Karig Sárát – akinek 
Sarkövezet című versét Németh 
Judit előadóművész szavalta el – 
például azért vittek el, mert az 

1947-es választáskor az egyik 
szavazatszámláló bizottságnak 
jelezni merte a kommunisták 
által elkövetett visszaéléseket...

– A „malenkij robotra” hur-
coltakról beszélnünk kell, ahogy 
beszélünk halottainkról is nap 

mint nap mások sorsa kapcsán – 
mondta Matkovits-Krentz Eleo-
nóra. A magyarországi németek 
pécs-baranyai nemzetiségi köré-
nek vezetője felhívta a figyelmet: 

a vagonokban sokszor 40-80 em-
bert zsúfoltak össze, akik számá-
ra ételt, ivóvizet sem adtak. – Jöj-
jenek el mesélni, akiknek szülei, 
nagyszülei érintettek, tartsanak 
rendhagyó történelemórákat! – 
javasolta az elnök.

A megnyitón a „Mondschein” 
Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Kórus magyar és német nyelven 
énekelt népdalokat, míg Wigand 
Barnabás, a Dienes iskola diákja 
verset mondott. Az egyedi han-
gulatú tárlat november 22-ig, 10 
és 16 óra között tekinthető meg a 
vasútállomáson, ahol a Babits és 
a Platán Nyugdíjas Klub, a Men-
tálhigiénés Műhely Önkéntes 
Központ Nyugdíjas Tagozata, a 
Szekszárdi Múzeumbarát Egye-
sület és a Szőlő-Szem Mozga-
lom önkéntesei segítenek a tör-
ténelem iránt érdeklődőknek. 
A helyszínen november 25-én, 
10:30 órakor emléktáblát is avat-
nak az elhurcoltak tiszteletére. 
 Gy. L.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

A GULAG-GUPVI Emlék-
bizottság támogatásával lét-
rehívott rendezvénysorozat 
szervezői a szekszárdi állo-
máson is szívesen fogadnak 
dokumentumokat, kutatási 
anyagokat, de személyes visz-
szaemlékezéseket is, bővítve 
ezzel e nem éppen szívderítő 
téma tényanyagát, amelyről a 
történelemkönyvek évtizede-
kig hallgattak.

Trend Minőség Szakértelem

2016. november 14-én és
november 15-én

20%
kedvezmény minden 
készleten lévő árura.

NYITVA TARTÁS:
H-P: 8.30-17.00 • Szo.: 9.00-11.30

Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: 74/312-234 (01853)

„A Holnap városáért” díjat 
négy kategóriában osztják ki 
a pályázó önkormányzatok 
és cégek között. A „Fenntart-
ható városért”, a „Zöld vá-
rosért”, az „Üzlet a városért” 
és „a művészet, a kultúra, az 
örökség megőrzéséért” kate-
góriákban idén kilenc önkor-
mányzat és két cég pályázatát 
ismerték el.

Rangos szakmai elismerést kapott Szekszárd
A művészet, a kultúra és az 
örökség megőrzés területén 
végzett kiemelkedő munka 
elismeréseként Szekszárd el-
nyerte „A Holnap városáért” 
díjat. Az elismerő oklevelet 
ünnepélyes keretek között 
vehette át Ács Rezső pol-
gármester péntek délután, a 
Fővárosi Önkormányzat dísz-
termében.

A díjat egy komoly pályázati 
anyagot értékelve ítélte oda a 
szakmai zsűri – mondta el Ács 
Rezső polgármester hétfői sajtó-
tájékoztatóján, a Babits Mihály 
Kulturális Központban. Tolna 
megyéből elsőként Szekszárd 
nyert díjat a pályázaton, „a művé-
szet, a kultúra, az örökség megőr-
zéséért” kategóriában idén Deb-
recent és Újhartyánt is díjazták.

A pályázati anyag kitért 
mindarra, ami a kultúra és az 
irodalom területén jellemzi a 
várost, de elsősorban azokra az 
eseményekre, rendezvények-
re fókuszált, melyek az elmúlt 
év(ek)ben egyre több látogatót 
vonzottak és minőségi szóra-
kozási lehetőséget nyújtottak. 
A zsűri ezek közül a Szekszárdi 
Szüreti Napok, valamint a Háry 
János Mesefesztivál színvonalas 
megrendezését emelte ki dönté-
se indoklásában – tájékoztatott 
Ács Rezső.

Ugyancsak fontos szempont 
volt a díj odaítélésében, hogy a 
művészet, a kultúra és az örök-
ség megőrzésére milyen infra-
struktúrát, épületeket használ a 
város. Ennek megfelelően a Béla 
király térnek, a Babits Mihály 
Kulturális Központ épületének, 
illetve a Garay Élménypincének 
– melyek igényes környezetet 
biztosítanak a rendezvények-
nek – szintén lényeges szerepe 
volt a díj elnyerésében – tudatta 
a polgármester.

„Minden olyan elismerés, 
mely a város hírnevét öregbíti és 
kifelé is megmutatja annak érté-
keit, erősíti a városmarketinget. 
Ezen kívül a díj, melyre odafi-
gyel a szakma, az önkormány-
zatok és a kormányzat is, újabb 

pályázati források bevonását is 
megkönnyítheti” – összegzett 
Ács Rezső, aki hozzátette: a díj 
elnyerése minden szekszárdi 
közös sikere.

Szekszárd jogot szerzett arra, 
hogy a címet és a pályázat lo-
góját használja, s ez részét is 
képezi majd a kommunikáció-
nak, feltűnnek a városi rendez-
vények plakátjain is. Szekszárd 
bekerül majd a City Hungary 
nyomtatott kiadványba is, mely 
az adott év nyerteseit mutat-
ja be, s amely hazánk minden 
fontos turisztikai és gazdasági 
szereplőjéhez eljut.

A város a tervek és lehetősé-
gek szerint a jövőben is indul 
majd a pályázaton. Például a 
„Zöld városok” kategóriában, 

hiszen például a közeljövőben a 
megyeszékhelyen három töltőál-
lomást építenek ki elektromos 
autók részére. Utóbbiból egyet 
az önkormányzat is beszerez, er-
ről közgyűlési döntés is született.  
 Forrás: kadarka.net
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Megtelt a Föld? Mi lesz javaival?
Amennyiben a Föld összes la-
kója olyan mértékben fogyasz-
tana, mint például mi, magya-
rok, akkor másfélszer ekkora 
bolygóra lenne szükségünk.

A fenntartható jövő témájában 
tartott előadást a dr. Horváthné 
Papp Ibolya főiskolai adjunktus 
november 7-én, a Szekszárdi 
Harmadik Kor Egyetemén. A 
PTE KPVK egyetemi kar okta-
tója felhívta a figyelmet, hogy 
Szekszárd és környéke ökológia-
ilag igen változatos képet mutat. 
A Gemenc révén Közép-Európa 
legkiterjedtebb ártéri erdejével 
rendelkezünk, de a város 30 kilo-
méteres körzetében valamennyi, 
Kárpát-medencében őshonos 
növényzettípus fellelhető. De va-
jon fenntartható-e ez az állapot 
az energiafogyasztás és az élelmi-
szer felhalmozás következményei 
nélkül, vagy a környezeti válság 
bennünket is elér, megspékelve 
az erkölcsi, hitbéli értékvesztés-
sel, s a világ népességének egyre 
intenzívebb földéhségével?

– Ötven éve még azt tanítot-
ták: az ember ura környezetének, 

s a maga igénye szerint alakít-
hatja. Mára kiderült: bioszféra 
nélkül az ember nem létezik, a 
természet viszont remekül el-
van nélkülünk is – világított rá 
az előadó. Míg az 1900-as évek 
elején egymilliárdra volt tehető 
az emberiség lélekszáma, addig 
jelenleg mintegy 7,5 milliárdan 
népesítjük be a bolygót. Min-
dennek oka, hogy a szegényebb 
régiókban a születési ráta jóval 
magasabb, ráadásul az eltelt 30 
évben nőtt a különbség a fejlett 
és a fejlődő világ közt, teret adva 
ezzel a migrációs válságnak.

– Megtelt a Föld? - tette fel 
a kérdést dr. Horváthné Papp 
Ibolya, hangsúlyozva: az ember 
„ökológiai lábnyoma” egyre mar-
kánsabb. E „lábnyom” mértékéül 
– mely a szén-dioxidot megkötni 
képes erdőkből nyert energiából, 
a növényi táplálékot megtermelő 
földterületből, a lakóhelyből és 
a tengerek élővilágának felélé-
séből áll – országonként eltérő 
adatot találunk. A legkiugróbb 
fogyasztási értékkel az olajkiter-
melésből meggazdagodó Katar 
„büszkélkedhet”, majd 12 hektár/
fős lábnyom-mértékével. Ugyan-

úgy az Arab Emirátusok (9,5) és 
az Amerikai Egyesült Államok 
(9,4) is jóval többet aknáz ki a 
rendelkezésre álló javakból. A 
sereghajtó az afrikai Gabon a 
maga 1,81 ha/fős értékével. Mi, 
magyarok a 3,5 hektár/fős adattal 
már inkább a bolygó feléléséhez, 
semmint igazságos működéséhez 
járulunk hozzá. Hogy mennyire 
van veszélyben a Föld, arra figyel-
meztető példa:  idén már augusz-
tus 18-ig annyit fogyasztott az 
emberiség, mint normál esetben 
egy esztendő alatt.

Az előadó kiemelte: tanulni 
kellene abból, hogy a természet 
végtelen kiaknázása már az ókor-
ban is terméketlen területekhez 
vezetett, vagy – hazai példával 
élve – a Duna és Tisza szabályo-
zása miként „tolja” az Alföldet az 
elsivatagosodás irányába. Pedig 
termőtalaj és víz nélkül nincse-
nek javak, nincs regeneráló ké-
pesség, de „ingyen” szolgáltatás 
sincs. Belegondolni is rossz, mi 
lenne, ha például nekünk kelle-
ne a méhek helyett a gyümölcs-
fák beporzását elvégeznünk. Az 
adjunktus úgy értékelt: a Föld 
elraktározott termelési tőkéje 
felélésének a határán vagyunk. 
Ha nem azon túl...  Gy. L.

„Fejezetek” a Garay János Gimnázium első 100 évéből
Aligha létezik hazánknak 
még egy olyan középisko-
lája, amelynek létrejöttére 
több int egy évszázadot kel-
lett várnia egy közösségnek. 
Nos, a szekszárdi Garay János 
Gimnázium éppen ilyen.

Ahhoz, hogy a történetben a 
„kályhához” érjünk, 1761-ig kell 
visszanyúlnunk: Szekszárd me-
zővárosa ekkor kötött ugyanis 
szerződést Baróthy Mihály népta-
nítóval a latin nyelv tanítására. Né-
hány évtizeddel később, 1793-ban 
aztán a megye tisztviselői kérelmet 
írtak a Helytartótanácshoz iskola 
létesítésére – mindhiába. Az ügy 
érdekében 1810-ben 13 akó bort 
is bevetettek a megyeszékhely 
vezetői, ám még 1870-ben (!) is 
eredménytelennek bizonyultak a 
tárgyalások a megyegyűlésben.

A gimnázium 120 évének első 
száz esztendejéről tartott előadást 
Zentai András november 9-én, a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum-
ban. A Garay gimnázium címze-

tes igazgatójától megtudhattuk, 
hogy 1888-ban városunk a pan-
nonhalmi bencésektől is segítsé-
get kért főgimnázium létesítésére. 
Végre aztán 1892-ben kedvező 
miniszteri döntés született az ala-
pításról, s az év május 31-i me-
gyegyűlésén Gyönk, Bonyhád és 
Szekszárd kérvénye közül utóbbi 
javára döntöttek. A beruházás-
hoz pénz is kellett: 1896-ban 1 
%-os kultúradóval, 100 ezer fo-
rint megyei hozzájárulással, és a 
város 90 ezer forintjával és a te-
lek biztosításával megkezdődhe-
tett az építkezés. A Pártos Gyula 
tervezte, E-alaprajzú gimnázium 
bejárata eredetileg az Arany János 
utca felé nézett volna. Átellenben 
azonban egy kocsma működött, 
így végül a mai Szent István tér 
felé „fordítva” húzták fel az épü-
letet. A „Magyar Királyi Állami 
Főgymnasium” átadására 1897. 
augusztus 2-án került sor, addig 
az oktatás – egy-egy első és má-
sodik osztállyal – a városi polgári 
fiúiskolában folyt.

Az első húsz végzős 1903-ban 
tett érettségi vizsgát, közülük 
19-en sikeresen tovább is léptek. 
Köztük volt Holub József neves 
történész és Vendl István, a ké-
sőbbi Vitéz Vendel István, Szek-
szárd polgármestere is. A közös-
ség zászlaját 1908. június 24-én 
szentelték fel, és a „Küzdj és bízva 
bízzál!” idézet került rá. Az első 
igazgató a délvidéki Pancsováról 
ide helyezett – amúgy varsádi 
születésű – Wigand János volt, aki 

csakhamar általános népszerűsé-
get vívott ki a városban a diák- és 
kulturális élet fellendítésével.

Az intézmény 1923-ban vet-
te fel Garay János nevét, éppen 
ebben az évben alakult meg a 
diákszövetség. Az iskolából az 
első világháborúban 17 végzőst 
vittek el katonának – közülük 
hárman a csatatéren vesztették 
életüket. A gimnázium épülete 
1914-ben, majd 1942-ben is ha-
dikórházzá alakult.

Azt se feledjük – ahogy Zentai 
András címzetes igazgató fogal-
mazott –, hogy a gimnázium 
„szülője” volt Szekszárd vala-
mennyi, ma is létező szakisko-
lájának. További különlegesség, 
hogy a szocializmus alkonyán itt 
szereztek be először – washing-
toni engedéllyel – COCOM-lis-
tás számítógépet. Ez azonban 
már egy másik történet abban a 
városban, amely feltételezhetően 
1061-ben (!) alapított bencés ko-
lostori iskolájával élen járhatott 
az oktatásban.  Gy. L.

In memoriam: Balogh László (1949 – 2016)
Vannak halálhírek, amiket ad-
dig nem is igazán fogunk fel, 
amíg nem jön el a gyászszertar-
tás napja. Sokan voltunk így, 
akik pénteken, az alsóvárosi 
temetőben szembesültünk vég-
érvényesen a ténnyel: Balogh 
László, a szekszárdi közélet ka-
rizmatikus alakja elment.

Laci súlyemelőként orszá-
gos hírnévre tett szert, majd 
egy sérülést követően edzőként 
dolgozott tovább: 1974-1988-
ig eredményesen irányította a 
Szekszárdi Dózsa szakosztá-
lyát. Nevéhez fűződik a Húsos 
Világkupák rendezése, de a ma-
gyarországi női súlyemelés egyik 
megteremtőjeként is jegyezték. 
A BHG Lövészklub elnöki tisz-
tét 1989-től látta el, később a 
szakosztály edzője lett. Szívesen 
foglalkozott a gyerekekkel, jó ér-
zéssel töltötte el, hogy a srácok 
értelmesen töltik az idejüket és 
ragaszkodnak hozzá.

Ő volt az, aki a rendszervál-
tozás első éveiben új egyesüle-
tet „gründolt”, hogy a hirtelen 
gazdátlanná váló Szekszárdi 
Dózsa focicsapatát ne léptessék 
vissza az NB II-ből egy alsóbb 
osztályba. A Szekszárdi Polgári 
SE ugyan csak két és fél évet élt, 
de ez idő alatt az élvonal ka-
puját döngette. Akkoriban még 
kétezren jártak focimeccsre... 

Aztán hosszabb időre kivonult 
a sportból. Kudarcként élte meg 
ugyanis, hogy a sportlövészet-
nek – amelyből nemzetközi 
versenyt is tető alá hozott Szek-
szárdon – nem talált mecénást.

A családnak élve, fent a Bak-
tában, kis birtokán szembesült 
a tanyabetörések jelentette prob-
lémával. Amikor egy alkalom-
mal nála is hívatlan vendégek 
jártak, felizzott benne a tenni 
akarás. Élére állt a kezdeménye-
zésnek, és a kétezres évek elején 
elindult az azóta is hatékonyan 
működő birtokvédő program. 
A Szőlő-Szem Mozgalom Ci-
vil Bűnmegelőzési Egyesület 
eredményeire az ORFK-nál is 
rácsodálkoztak, példaértékű 
módszernek tartották. Köszön-
te a város és persze köszönték a 
tanyatulajdonosok is.

Balogh Laci szervező ereje, 
közösségépítő képessége újra 
megvillant, s ő boldogan járt-

kelt a városban. Részint, mert a 
Szőlő-Szem Mozgalom tovább 
erősödött, másrészről ígéretet ka-
pott a lőtér fejlesztésére, amihez 
a Magyar Sportlövő Szövetségtől 
is érkezett volna segítség. Ennek 
jeléül egy éve ismét egy rangos 
– az olimpiára való felkészülést 
segítő – nemzetközi légfegyveres 
verseny színhelye volt a város.

Itt tartottunk, és készültünk 
az újabb szekszárdi sportlövő 
viadalra. Vártam, vártuk a 
híreket – de nem ezt. Néhány 
hónapja váratlanul rosszul lett, 
majd kómába esett, ahonnan 
már nem tért vissza... 

Balogh Laci 67 éves volt, tele 
a közéletre ható tervekkel. Okkal 
bizakodott, mert a „betegnek 
lenni” állapotot még hírből sem 
ismerte. Most gyászol a szek-
szárdi civil szféra, a sportélet: 
egyik nehezen pótolható, mara-
dandót alkotó, népszerű alakját 
veszítette el.  B.Gy.
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Illyésre emlékeztek az egyetemi karon
November 2., Illyés Gyula 
születésének évfordulója 
és november 3., a Magyar 
Tudomány Ünnepe (a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
1825-ös megalapításának 
emléknapja. 

A Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kar 
(PTE KPVK) a két évforduló 
jegyében és a jogelőd, Illyés 
Gyula Kar hagyományait őriz-
ve, ünnepi programsorozattal – 
tudományos bizottsági üléssel, 
könyvbemutatóval, emlékün-
nepséggel – tiszteleg a Tolna 
megyei író-költő és a magyar 
tudomány nagysága előtt.

A november 8-i megemlékezé-
sen prof. dr. Horváth Béla dékán 
mondott ünnepi köszöntőt, majd 

„Üvegvilág” címmel hangzott el 
zenés irodalmi összeállítás Illyés 
Gyula verseire, a tanév elején 
Pécsett „Egyetemi Kultúráért” 
díjban részesült Tehetséges Hall-
gatók Zenekara (THZ) előadásá-
ban. Az emlékműsorban közre-

működött Angyal Karola, Badics 
Bettina, Bozsó Bernarda, Csibi 
János, Enyedi Petra, Halmosi 
Berta, Horváth Beáta, Kovács Ka-
talin, Nagy Lilla Adrien, Márkus 
Nóra és Péter Tamás. Az együttes 
művészeti vezetője Tancz Tünde 
mesteroktató.

A műsort követően – a tech-
nika segítségével – felidézték a 
114. éve született Illyés Gyula 
alakját: az író-költő „Szekszárd 
felé” című versét saját előa-
dásában hallgathatták meg a 
résztvevők, akik ezt követően 
– az eső miatt – az egyetemi 
kar aulájában található Illyés 
Emlékfalnál helyezték el ko-
szorúikat. A KPVK delegációja 
mellett Szekszárd város önkor-
mányzata, a Szekszárdi Német 
Kisebbségi Önkormányzat, 
az Illyés Gyula Gyakorlóis-

kola, AMI és Gyakorlóóvoda, 
a Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár, valamint Szekszárd 
kulturális és oktatási intézmé-
nyeinek, civil szervezeteinek 
delegációi is emlékeztek. 
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A megjelentek között volt prof. 
dr. Ekkehard Nuissl von Reint, 
a Duisburg-Esseni Egyetem 
tanszékvezető tanára, a Né-
met Felnőttoktatási Intézet 
volt főigazgatója, a német 
és az európai felnőttoktatás 
kutatás-fejlesztési tevékenysé-
gének meghatározó alakja. A 
professzor jelentősen hozzájá-
rult a kar nemzetközi oktatási 
kapcsolatainak fejlesztéséhez, 
ezért PTE november 9-i, Ün-
nepi Szenátusi Ülésén átvehet-
te a Pécsi Tudományegyetem 
tiszteletbeli doktori (doctor 
honoris causa) címét.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2017/2018-as tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:
1 OSZTÁLY 
0101  EMELT ÓRASZÁMÚ 

IDEGEN NYELV
(ANGOL VAGY NÉMET)

•  A diákok heti 5 órában tanulják az 
angol vagy a német nyelvet. A matematika 
tantárgy oktatása is magasabb óraszámban 
történik.

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti
tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.

Nyílt nap: 
2016. november 18-án (pénteken) 08:00 – 12:30 óráig
2016. november 19-én (szombaton) 08:00 – 10:00 óráig.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet; második idegen nyelvként választha-

tó a német, olasz vagy orosz nyelv. 
•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredmé-

nye alapján készített rangsor szerint döntünk. 
Nyílt nap:

2016. december 2-án (pénteken) 08:00 – 12:30 óráig
2016.     december 3-án (szombaton) 08:00 – 10:00 óráig.

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk

az egymásra fi gyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; nézze meg honlapunkat!
Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium • 7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

Telefon/fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@sztaraigimi.hu • Honlap: http://www.sztaraigimi.hu

Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(01852)

Tolnai Lajos
Gimnázium és 

Kollégium, Gyönk
7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 

Telefon: +36-74/448-012
Weboldal: www.tlgimi.hu

OM azonosító: 036360

• német nemzetiségi kéttannyelvű
•  tanulási nehézségekkel (diszlexia,

diszgráfi a) küzdő tanulók részére
•  általános gimnáziumi képzés (emelt óraszámú 

informatika)

Kollégiumi férőhelyet biztosítunk!
Sportolási lehetőségek színes kínálata!

Tanulóink ingyenesen szerezhetnek nálunk 
német nyelvvizsgát (DSD)!

Gimnáziumunk nyilvános ÖSD 
nyelvvizsgahely.

6-4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSI FORMÁK:

(01851)

A kultúrát szolgálják az uniós fejlesztések Szekszárdon
Október 29. és november 
20. között immár ötödik al-
kalommal rendezett nyílt 
napot a Miniszterelnökség, 
amelynek keretében az euró-
pai uniós támogatásból meg-
valósult több ezer fejlesztés 
közül a legizgalmasabbak 
kulisszatitkaiba tekinthettek 
be az érdeklődők.

Szekszárdon november 6-án 
tartották az Uniós Fejlesztések 
Nyílt Napját. A rendezvénynek 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont adott otthont. „Az elmúlt 
12 évben több tízezer uniós fej-
lesztési projekt zárult sikerrel 
Magyarországon. Munkahelyek 
százezrei jöttek létre, cégek ez-
rei tudtak sikeresen fejleszteni, 
számos városban és faluban 

épültek vagy újultak meg intéz-
mények, közterületek. Fejlődött 
az ország” – áll a Miniszterel-
nökség közleményében.

Az uniós fejlesztések között 
kiemelt szerepet kaptak az 
agórák. Ennek keretében újul-

hatott meg néhány éve a Babits 
Mihály Kulturális Központ is. 
„Kellett-e ez a fejlesztés Szek-
szárdnak – mondta az uniós 
nyílt napon a város polgármes-
tere, Ács Rezső. A kulturális 
központ 2,5 milliárd forintból 
újult meg, s azóta több funkci-
ót lát el. Egyrészt a város civil 
szervezeteinek otthona, más-
részt a város rendezvényeinek 
helyszíne. Az Agóra fejlesztése 
illeszkedik a megyeszékhely jö-
vőbeni szerepéhez: turisztikai 
szempontból is kiváló lehetősé-
geket rejt a ház, ha csak a kon-
ferenciaturizmusra gondolunk. 
Minden adott ehhez a Babits 
Mihály Kulturális Központban. 
„Nem értük még az út végére, 
habár sok feladat van mögöt-
tünk” – mondta Ács Rezső. Itt 
van például az az elképzelés, 

hogy a Modern Városok Prog-
ram keretében – a konferencia 
turizmust is kiszolgálva – egy 
négycsillagos szálloda épülhet 
a városban. 

Az Uniós Fejlesztések Nyílt 
Napján rengeteg ingyenes 
program várta az érdeklődőket 
a kulturális központban és a 
Művészetek Házában. A „Mese 
a Csodaszarvasról” című tör-
ténetet a Habakuk Bábszínház 
előadásában láthatták a gye-
rekek majd az Iszkiri Zenekar 
ugyancsak gyermekeknek szóló 
koncertje következett. Volt arc-
festés, lufi hajtogatás, kézműves 
foglalkozások és mozi. Az idő-
sebbek filmes trükkökkel is-
merkedhettek, vagy Bohemian 
Betyars, illetve Elsa Valle kon-
certjén szórakozhattak.  - wj -
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

Tel: 74/511-077 OM-azonosító: 036394
E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu

Négy évfolyamos gimnázium
0001 Reál – informatika tagozat
0002  Reál – természettudomány tagozat

(kémia, biológia)
0003 Angol – informatika tagozat
0004  Humán – idegen nyelv (angol/német) 

tagozat (+ művészetek, média)
0005 Angol – német tagozat
0006  Sport – idegen nyelv tagozat 
0007  Arany János Kollégiumi Program  

előkészítő osztálya

Ha szeretnél egy
jó hangulatú, közösségi
szellemiségű, 
egyéniséget elfogadó, 
változatos módszereket alkalmazó
gimnáziumban tanulni,
felkészülni a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásra szert tenni

akkor válaszd első helyen
az I. Bélát!

NYÍLT NAPOK:
2016. november 28., 29., 30.

A nyílt napok 08:15 órakor kezdődnek.
Gyülekező: Neumann-terem

Tájékoztató szülői értekezlet 
az I. Bélában 2016. nov. 24-én 

és 30-án 16:30 órától

Térítésmentes felvételi előkészítő indul 
magyarból és matematikából szerdán-

ként 14:30 órától.
(01848)

tagozatos képzés (9–10.) 
↓

emelt szintű érettségi 
felkészítés (11–12.)

↓
továbbtanulás 

↓
siker

Célunk, hogy már 12 éves kortól külön tehetséggondozó osztályban és 
hatéves program alapján segítsük a jó képességű tanulókat.
Várjuk azokat, akik
• fogékonyak, aktív, élénk észjárásúak,
• akik már általános iskolában megkedvelték a természettudományokat.
Tájékoztatói szülői értekezletet tartunk mindhárom képzés típusról 
2016. november 15-én 17 órától az intézményben.
Nyílt nap:
• 2016. november 28-án a nem szekszárdi iskolák diákjainak
• 2016. november 29-én a szekszárdi iskolák diákjainak.
További bővebb információt az intézményben Huszárik Imre igazgató-
helyettestől lehet kérni a 74/315-633-es telefonszámon.

A SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM
a 2017/18-os tanévben a négy- és öt évfolyamos 

képzések mellett ismételten meghirdeti 
hat évfolyamos gimnáziumi osztályát 
természettudományos fakultációval.

Találkozzunk a Garayban!
(01856)

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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November 6-ai rejtvényünk megfejtése: Kosztolányi Dezső, Aranysárkány
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Gyurkovics Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését november 17-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A csendre hívó libavacsora
„A király így felel majd nekik: Bi-
zony, mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak egy-
gyel is a legkisebb atyámfiai kö-
zül, velem tettétek meg.”.
 (Máté evangéliuma 25,40)

Libavacsorára készülődve elgondol-
kodtam: vajon miért is esszük meg 
mi Márton nap környékén nagyobb 
kedvvel, szinte kötelező jelleggel, 
azokat a szegény libákat? Mit vé-
tettek ők, hogy „áldozatává” váltak 
az emlékezésnek? Persze ez a kérdés 
költői, hiszen tudom, hogy Mártont 
elárulták a libák gágogásukkal, 
amikor hívei keresték a szent életű 

szerzetest, hogy püspökké tegyék. De 
hát, miért kellett a libáknak kiabál-
niuk? Mert Márton nem „kiabált”. 
Ő elrejtőzött. A visszahúzódó életet 
folytató, minden rászorulóra oda-
figyelő, csendben, szinte rejtőzkö-
désben szolgáló Márton nem akart 
titulust, látványosságot, közmegbe-
csülést, hatalmat és dicsőséget. Egy-
szerűen osztott abból, ami neki volt, 
s tette ezt bőkezűen, személyváloga-
tás nélkül – szívből, hitből, hálából.

Néha az az érzésem, hogy a li-
bák mai kiabálása, a fesztiválok és 
egyéb hangosságok – bár kihozzák 
az ünnep örömét – elfedik belső 
tartalmát, lényegét Márton napjá-

nak. Anno, a 300-as évek derekán a 
hangos tollas banda végül is a közjót 
szolgálta. Felhívta a figyelmet arra 
a nagyszerűre, csodálatosra, amit 
Márton megtestesített: a szerető, 
érdek nélküli szolgálatra. Az adás 
kiváltsága – ahogyan Márton is 
képviselte – nem a kiváltságosoké, 
hanem mindenkié, aki megajándé-
kozott, megmentett és befogadott.

Az ifjú pogány katona, mielőtt 
kettéhasította köpönyegét és a dider-
gő koldusnak adta, már megtapasz-
talta Krisztus befogadó, megmentő 
kegyelmét. Átélte mit jelent életet 
kapni, gazdagságot nyerni, újjászü-
letni. Így vált – Jézus érintése nyo-
mán – ő maga is másokat meggaz-
dagító, szolgáló, megmentő emberré, 
nem nézve a megajándékozott rang-

ját, társadalmi előmenetelét, hitbeli 
vagy politikai hovatartozását.

Hittel kérjük a Szentlélek Istent, 
ajándékozzon meg a mártoni-krisz-
tusi lelkülettel ezen az ünnepi héten 
is! Adja, hogy a gazdag libavacso-
ránk – amennyiben megadatik – 
eszünkbe juttassa, milyen gazdagon 
megajándékozottak vagyunk mi; 
s szívünkbe pecsételje, hogy abból, 
amink van, örömmel és csendesség-
gel adjunk másoknak is. Erre báto-
rítson Krisztus Urunk szava is: „A 
király így felel majd nekik: Bizony, 
mondom néktek, amikor megtetté-
tek ezeket akárcsak eggyel is a legki-
sebb atyámfiai közül, velem tettétek 
meg.” Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

Meghívó Léleképítőre

A hársfa virága – Nem felejtünk! 
H. Bodó József 

56-os elítélt-túlélő „Pesti Srác”,

Korbuly Péter és 
Kondor Katalin előadása.

Időpont: 2016. november 14., 
hétfő 18:00 óra

Helyszín: Garay János 
Gimnázium díszterme

(Szent I. tér 7–9.) 
Információ: dr. Tóth Csaba 
Attila, +36–30/9319–428

BELÉPÉS DÍJTALAN

A szekszárdi
Szókincskereső Alapítvány 
(7100 Szekszárd, Wesselényi u. 
16., adószám: 18855568–1–17) 
ezúton kívánja megköszönni 
a 2015. évi személyi jövede-
lemadók 1 %-ából felajánlott 
összeget, mely az idei évben 

150.917 Ft. 
Az alapítvány kuratóriuma ezt 
az összeget tradicionálisan a rá-

szoruló tanítványok
ingyenes logopédiai 

terápiájára, részképesség 
fejlesztésére fordítja.

Tehetségnapok
a Garayban

2016. november 14., hétfő:
12:20 Köszöntő – Heilmann Jó-
zsefné igazgató
A rendezvényt megnyitja: Ger-
zsei Péter tankerületi igazgató
12:30 Elpattantott láncok – Né-
meth László naplója az ’56-os 
forradalomról (szerkesztett fel-
olvasó színpadi előadás). Előad-
ja: Szalóczy Pál, a Magyar Rádió 
egykori vezető bemondója, Ka-
zinczy-díjas előadóművész.
13:30 Kutatódiákjaink bemutat-
kozása – mérések hőkamerával. 
Előadók: Mácz Andrea, Keresz-
tes László, Tatai Mihály (12. A)

2016. november 15., kedd:
07:40 Híres biológusok bemu-
tatása – rövid összeállítás az is-
kolarádión keresztül
12:20 Mesélj! Mi volt Kínában? 
Élménybeszámoló a pekingi 
földrajz diákolimpiáról. Előadó: 
Csontos Gábor.
13:15 3D nyomtatási technoló-
giák gyógyászati célú felhasz-
nálását és szövetek nyomtatási 
lehetőségét célzó kutatások. 
Előadó: Prof. dr. Pongrácz Judit 
(PTE ÁOK szakvezetője)

2016. november 16., szerda:
07:40 Híres fizikusok bemuta-
tása – rövid összeállítás az is-
kolarádión keresztül
12:20 Odüsszeusz és a nők. 
Előadó: Dr. Karsai György, a 
PTE SZFE egyetemi tanára.

2016. november 17., csütörtök:
07:40 „Nyelvében él a nemzet” 
– megemlékezés a magyar nyelv 
napjáról az iskolarádión keresztül
10:00 A Lázár Ervin Országos 
Anyanyelvi Verseny döntője

2016. november 18., péntek:
07:40 Híres kémikusok bemu-
tatása – rövid összeállítás az is-
kolarádión keresztül
12:20 Akik nem csak papok 
voltak – városunk jeles egyházi 
személyiségei. Előadó: Dr. Ótós 
Miklós, nyugdíjas orvos 
13:15 Réz-aminosav komplexek 
előállítása és vizsgálata. Előadó: 
Molnár Milán, az SZTE Msc-s 
vegyészhallgatója (Hevesy-labor)

25 éve szentelték fel a metodista templomot
„Nyitott szívek, nyitott ajtók” 
hirdeti a metodista egyház 
szekszárdi csoportjának kö-
zösségi oldala. S valóban: ez 
fogadja a látogatót a Munká-
csy utcai templomban, ame-
lyet éppen negyedszázada 
szenteltek fel Gyurkó József 
lelkész idején. Ezt ünnepelte 
most a közösség az Országos 
Hálaadó Napon.
 
„Apa, hagyd a macskát, hadd 
menjen. Itt everybody welco-
me” – azaz itt mindenki szíve-
sen látott vendég. Apa és fia, 
vagyis az egykori és a jelenlegi 
szekszárdi metodista lelkész, 
Gyurkó József és Gyurkó Do-
nát Sámuel fenti párbeszéde 
volt az első, amit a metodista 
templomba lépve hallottam. 
Már ez a szituáció, az édes 

vörös cicával mosolyt csalt az 
ember arcára...

A templomban mindenki úgy 
köszöntötte a másikat, mint 
régi ismerőst. Még akkor is, ha 

az most járt ott először. Három 
gyülekezet, egy közösséget al-
kot itt: Szekszárd, Györköny 
és Paks metodistái, családok, 
idősek, fiatalok, valamennyien 
keresztények. November 5-én, 
az Országos Hálaadó Nap al-
kalmából a megjelentek hálát 
adtak Istennek a templom fel-
szentelésének 25. évfordulója 
alkalmából.

Az imaszoba teljesen megtelt, 
mindenki hozott egy-egy aján-
dékot a hálaoltárra. Az Országos 
Hálaadó Napi istentiszteleten 
igét dr. Khaled A László szupe-
rintendens, a város önkormány-
zatát dr. Máté István, a közgyűlés 
tagja képviselte. Az istentisztelet 
után minden résztvevőt szeretet-
vendégségre vártak a gyülekezet 
tagjai – a maguk készítette éte-
lekkel. - wj -

Dán építészek munkái a Babitsban

Tizenöt kortárs dán építé-
sziroda huszonegy projekt-
jét láthatják november 7-től 
az architektúra szerelmesei 
a Babits kulturális központ 
rendezvénytermének elő-
csarnokában. A különleges 
hangulattal bíró tárlatot Far-
kas János, az intézmény igaz-
gatója nyitotta meg Molnár 
Csabával, a Dél-Dunántúli 
Építész Kamara alelnökével.

A fenntartható megoldásokkal 
élő dán tervezők szakmájukban 
a közterületek megújításával és 
a lakópark-építés kapcsán értek 

el maradandó formavilágot. 
A kiállításon szereplő kortárs 
projekteket olyan építészirodák 
fémjelzik, mint az Aart Archi-
tects, a C.F. Møller, a Danielsen 
Architecture, a Henning Larsen 
Architects, a Polyform Arkitek-
ter, a Schmidt Hammer Larsen 
Architects, vagy a 3XN.

A kiállítás a magyarországi 
Dán Nagykövetség és a Magyar 
Építész Kamara szervezésében 
jött létre. A tárlat november 20-
ig látogatható, november 17-én, 
15.00 órai kezdettel játékfilme-
ket is vetítenek a téma érdeklő-
dői számára.  Gy. L. 
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Megmentik a
gesztenyefákat

Szabó Balázs (Jobbik) önkor-
mányzati képviselő figyelmét 
szekszárdi polgárok hívták fel 
arra, hogy a megyeszékhely 80-
100 éves gesztenyefáit betegség 
támadta meg. A képviselő segít-
séget is kapott a várost szerető 
emberektől: három szekszárdi 
család húsz gesztenyefa-cseme-
tét ajánlott fel, amelyeket a város 
különböző pontjain ültetnek el.

A témában tartott sajtótá-
jékoztatóján Szabó Balázs el-
mondta: a gesztenyefák további 
sorsát illetően megnyugtató vá-
laszt kapott a város főkertészétől. 
Már elindult a folyamat, amely-
nek eredményeképpen tavasszal 
megkezdődik a fák gyógyítása, 
megmentése.  SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Férfiaknak ingyen
A nemzetközi férfinap (novem-
ber 19.) alkalmából ingyenes 
beiratkozást tartanak az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtárban: 
csak férfiaknak, november 18-
án, pénteken 09:00 – 18:00 óráig.
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Már másolják a szekszárdi kajakos klub-modellt
Története legeredménye-
sebb évét zárta 2016-ban 
Szekszárdi Kajak-Kenu SE, 
miután sportolói az orszá-
gos bajnokságok mellett 
világ- és Európa-bajnoki 
érmekkel gazdagították a 
megyeszékhely klubjának 
gyűjteményét.

Mindössze hat éve indult a 
palánki Sió-híd melletti bázi-
son otthonra lelt kajak-kenu 
egyesület sikertörténete, de 
máris példaértékű modellről 
beszélhetünk, amelynek nem 
csak csodájára járnak, de már 
„másolják” is. A szövetség 
támogatásával egyre másra 
alakulnak új, a szekszárdihoz 
hasonló klubok.

– Mi a Sión vagyunk itt-
hon. Védett víz, az extrémebb 
időjárás esetén is lehet rajta 
evezni – csak szűk egy picit. 
Bizonyos edzésmunka nem 
végezhető el itt, ezért vásá-
roltunk és újítottunk fel egy 
ingatlant Domboriban, ahol 
kiépített kajak-kenu pályán 
tréningezhetünk – mondja a 
vezetőedző, Jámbor Attila, aki 
feleségével, Inger Nikolettával 
alapította a klubot.

Hogy a felkészülés jól sike-
rült, azt mi sem igazolja job-
ban, mint hogy a Nagy Vik-
tória, Korsós Zsófia, Balogh 

Zsófia trió két arany- és egy 
ezüstérmet lapátolt össze a 
maratoni távú kontinensvia-
dalon. Nagy és Korsós párosa 
a világbajnokságon sem talált 
legyőzőre, ráadásként előbbi 
K1-ben szerzett még egy ezüs-
töt, majd síkvízen megnyerte 
az Olimpiai Reménységek 
Versenyét.

– Hat éve működő egyesüle-
tünk a kezdőktől a nemzetközi 
szinten is jegyzett válogatott 
sportolókig közel 70 fiatallal 
dolgozunk együtt – folytatja a 
maratoni távon korábban há-
romszoros világ- és kétszeres 
Európa-bajnok kajakos. – Egy 
kiforrott versenyző mögött 
10-12 év kemény munka áll, 

Nagy Vikivel 6 esztendeje dol-
gozunk együtt. A neheze csak 
most kezdődik… 

A magyar mezőny rendkívül 
erős, ezért hogy a legjobbak, 
legelhivatottabbak oda kerül-
hessenek, a jövőben nagyobb 
figyelmet kell kapniuk a klu-
bon belül. Rajtuk és rajtunk 
edzőkön – no meg a családi 
háttéren – múlik, meddig jut-
hatnak el, hogy ne csak tehet-
ségek maradjanak. Én hiszek 
benne, hogy Szekszárdról is 
lehet valaki olimpiai, vagy vi-
lágbajnok.

Hogy mi a titok? Jámbor At-
tila szerint a rendszeres és ki-
tartó, kőkemény munka. Nem 
elég csak dolgozgatni…

– Sokan úgy tartják, hogy a 
versenysport rengeteg lemon-
dással jár – nem „élnek” a 
gyerekek. Én viszont azt mon-
dom, ez maga az élet. A fiata-
lok egy közösséghez tartoz-
nak, a fizikum mellett fejlődik 
a jellemük is. A lemondásért 
cserébe sokat kapnak: verse-
nyekre járnak, egy nemzetet 
képviselhetnek. A legjobb, ha 
úgy tud „kiszállni” egy spor-
toló, hogy később, szülőként 
ő is lehozza majd a gyerekét 
közénk – vallja Jámbor Attila, 
aki szerint a klub profitálhat 
belőle, ha a Sió nyújtotta lehe-
tőségeket kihasználva nyitnak 
a szabadidős sport és a vízi 
turizmus felé.  - fl -
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap november 14-től november 18-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

MENÜ november 14. november 15. november 16. november 17. november 18.

„A”
950 Ft

Tavaszi 
zöldségleves Zöldborsóleves Csirkegulyás Csontleves Sütőtök

krémleves

Paprikás 
burgonya,

savanyúság

Fűszeres-hagymás 
csirkemáj,

rizs,
savanyúság

Sajtos tészta
Paradicsomos

káposzta,
sertéssült

Rántott
csirkecomb� lé,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

„B”
950 Ft

Tavaszi 
zöldségleves Zöldborsóleves Barackkrémleves Csontleves Húsgombócleves

Natúr sertésborda, 
párolt zöldség,

párolt rizs

Tökfőzelék, 
pirított 

csirkefalatok

Füstölt sajttal 
töltött

sertésborda, 
pirított burgonya, 

savanyúság

Marhapörkölt, 
tarhonya,

savanyúság

Aranygaluska, 
vaníliasodó

Napi
ajánlat
890 Ft

Trappista sajt 
rántva, csiperkés 

jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva, csiperkés 

jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva, csiperkés 

jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva, csiperkés 

jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva, csiperkés 

jázmin rizs,
tartármártás

(01843)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

(01850)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. A hazai BL-si-
kert követően Franciaország-
ban is nyerni tudott a Szekszárd 
AC együttese. A szekszárdiak 
Lin Ye, Polina Mihajlova és 
Madarász Dóra összeállításban 
3:0-ra verték a TT Grand-Que-
villy csapatát. Rangadót ren-
deztek a női Extraligában is, 
melyen a SZAC első csapata 
6:2-re nyert a forduló előtt 
ugyancsak hibátlan Postás SE 
ellen. A szekszárdiak sikereit 
Lin Ye (2), Mihajlova (2), Ma-
darász és a Madarász-Mihajlo-
va pár jegyezte.

Futsal. A női Magyar Kupa 2. 
fordulójában a Szekszárd FC 
NB I-es csapata fölényes, 9–3-
as győzelmet aratott Deszken, 
a másodosztályú Szent Mihály 
vendégeként, s ezzel bejutott 
az MK nyolcaddöntőjébe.

Kézilabda. A Szekszárdi 
FGKC női NB I/B-s gárdája a 
kupamérkőzés után a hétvégi 
bajnoki találkozón is legyőzte 
a NEKA csapatát, igaz sokkal 
szorosabb csatában. Bár a szü-
netben még öttel vezetett Ta-
bajdi Ferenc edző együttese, a 

végén Pálinkás kapus bravúr-
jai kellettek a 19–18-as szek-
szárdi sikerhez. Győzelmük-
kel a Fekete Gólyák felléptek a 
képzeletbeli dobogóra.

Kosárlabda. Magabizto-
san hozta a kötelezőt az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
együttese a női NB I 7. for-
dulójában. Zseljko Djokics 
vezetőedző csapata a Vasas 
Akadémia otthonában nyert 
76–52-re, s ezzel őrzi 2. he-
lyét a bajnokságban. Bálint 
Rékáék vasárnap este (18 
óra) az ugyancsak öt sikert 
számláló győrieket fogadják.

Ökölvívás. Ezüstérmet szer-
zett az Érden megrendezett 
női országos bajnokság ifjú-
sági 60 kg-os súlycsoport-
jában Bogárdi Barbara, az 
Unio Box Team sportolója. 
Gál Miklós tanítványa a dön-
tőben pontozásos vereséget 
szenvedett.

Labdarúgás. Pont nélkül ma-
radt a Szekszárdi UFC együt-
tese az NB III-as bajnokság 
Közép-csoportjának 14. for-
dulójában, miután 1–0-ás 
vereséget szenvedett az élme-
zőnyhöz tartozó Hódmezővá-
sárhely otthonában.
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ÁCS REZSŐ polgármester
November 7-én tartotta, 14–
16 óráig, előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. 
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
November 15. (kedd) 16 órától. 
Garay János Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay János Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 
17–18 óráig. I. Béla Gimnázi-
um és Informatikai Szakközép-
iskola (Kadarka u. 25–27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általá-
nos Iskola (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18–19 
óráig. Babits M. Kult. Központ, 
Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület klubhelyiség
(Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
November 8. (kedd) 17–18 órá-
ig. Dienes Valéria Általános Is-
kola (Szent–Gy. A. u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik Iroda (Dózsa Gy. u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
November 13., vasárnap
15:00 –   Belle és Sébastian –  

A kaland folytatódik
17:00 –  Doktor Strange
19:00 –  Doktor Strange 3D

November 14., hétfő
17:00 –  Bűnvadászok
19:00 –  Doktor Strange 3D

November 15., kedd
17:00 –  Bűnvadászok
19:00 –  Doktor Strange 3D

November 16., szerda
17:00 –  Bűnvadászok
19:00 –  Doktor Strange 3D

November 17., csütörtök
15:00 –   A könyvelő
17:00 –  Aladdin legújabb  

kalandjai

November 18., péntek
15:00 –   Trollok
17:00 –  Aladdin legújabb  

kalandjai
19:00 –  A könyvelő

November 19., szombat
15:00 –   Trollok
17:00 –  Aladdin legújabb  

kalandjai
19:00 – A könyvelő

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
November 15., kedd 12:30 és 
14:30 – Színházterem
Filharmónia Ifjúsági Hangver-
seny – Zengő Együttes

Magyar népi hangszerek, 
hangszeres magyar népzene. Mo-
derátor: Bergics Lajos művészeti 
vezető. Bérlet ár: 1400 Ft, jegyár: 
600 Ft.

November 16., szerda 19:00 – 
Színházterem
Arzén és levendula

Orfeum bérlet II. előadás. Bű-
nügyi bohózat a budapesti Jó-
zsef Attila Színház előadásában. 
Jegyárak: 3300, 3400, 3500 Ft.

November 19., szombat 11:30 
– Színház- és Rendezvényterem
Szekszárdi Néptáncfesztivál
•  11:30 I. bemutató  

(Színházterem)
•  14:30 II. bemutató  

(Színházterem)
•  19:00 Szalonna és Bandája 

koncert (Rendezvényterem)
•  20:00 Díjkiosztó és Táncház 

(Rendezvényterem)

A házigazda Szekszárdi Bar-
tina Néptáncegyüttes mellett 
színpadra lépnek Százhalom-
batta, Kóka, Kecskemét, Szé-
kesfehérvár, Pécs és Rákospa-
lota táncos csoportjai. Zsűri: 
Kocsis Rozi (dramaturg), dr. 
Fülemile Ágnes (néprajzkuta-
tó), Pál Lajos (népzenész), Bu-
sai Norbert (koreográfus), Mi-
hályi Gábor (koreográfus). A 
programokra belépés ingyenes!

November 21–26-ig –  
Csatár terem

Egész-ség hét a Babitsban
„Egész-ség a bölcsőtől a böl-
csességig” előadássorozat
•  Hétfő, 17:00 óra: A MediBall 

az egészség szolgálatában – 
Leskó Anna MediBall oktató, 
hormonegyensúly tanácsadó.

•  Kedd, 17:00 óra: Mit adhat a 
művészet, a terápia és a mű-
vészetterápia az egészséghez? 
– Németh László művészette-
rapeuta, egyetemi oktató.

•  Szerda, 14:00 óra: A lélek és 
a test összhangja az időskor-
ban – Holló Eszter (BINDU) 
minősített jógaoktató, dúla, 
hangmasszőr.

•  Csütörtök, 17:00 óra: Fókusz-
ban a gyermekeink egészsége 
– dr. Gonda Mária gyermek-
gyógyász, háziorvos.

•  Péntek, 17:00 óra: Közétkez-
tetés egészségesen.
A programok ingyenesen 

látogathatók. A rendezvény 
megvalósításában közreműkö-
dik, és a programokat szervezi 
a Mentálhigiénés Műhely. 

November 23., szerda 18:00 
– Placc Ifjúsági Közösségi Tér 
(Piac Tér 1.)
Író-olvasó találkozó Tolnai Ot-
tóval

Házigazda: Ágoston Zoltán,a 
Jelenkor folyóirat főszerkesz-
tője. A rendezvény a Jelenkor 
folyóirat és a Babits Mihály 
Kulturális Központ együttmű-
ködésében jön létre. A belépés 
díjtalan!

„Közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2016” pályázat

Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy Szekszárd MJV 
Önkormányzata pályázatot 
hirdet „Közcsatornára törté-
nő rákötés támogatása 2016” 
címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szek-
szárd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén élő 
magánszemélyek, akiknek a 
belterületi ingatlanuk előtt 
kiépített közcsatorna vezeték 
húzódik és ingatlanjuk mű-
szakilag ráköthető a hálózat-
ra. A vissza nem térítendő 
támogatást (ingatlanonként 
150.000.- Ft, de maximum a 
bekerülési költség 50%-a) a 
bekötővezeték műszaki meg-
valósítására (tisztítóidom elfo-
lyó oldaláig) lehet felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján, 
a www.szekszard.hu címen 
a Digitális ügyfélszolgálat / 

Környezetvédelem menüpont 
alatt, valamint átvehető a Pol-
gármesteri Hivatal Városigaz-
gatási és Rendészeti Osztályán 
személyesen (7100 Szekszárd, 
Széchenyi u. 27-31.) az alábbi 
időpontokban:

Hétfő, szerda,
08:00 – 16:00 óra között.
A pályázattal kapcsolatban 

bővebb felvilágosítás kérhető a 
Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályon, illetve az 74/504–
107-es telefonszámon, vala-
mint a kiss.anett@szekszard.
hu e-mail címen.

A pályázatot 2016. decem-
ber 31-ig Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal Városigazgatási és 
Rendészeti Osztályán sze-
mélyesen, vagy postai úton 
ajánlott küldeményként lehet 
benyújtani. 

 Szekszárd Megye Jogú Város
 Polgármesteri Hivatala

Garay ÉlményPince
állást hirdet

felszolgálói munkakörbe.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 

a következő e-mail címen:
garaypince@garaypince.hu
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ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01835)

SC 3  Gőztisztító
44 990 Ft

ÁFA-val értendő

KÄRCHER
STORE CPH
Szekszárd, Bor u. 2.
(74) 529-327 
www.karcherstore.hu

Időtartama: 
2016.10.24. – 
2016.12.31.

TÉLI AKCIÓ

25%AKÁR
KEDVEZMÉNY

Az akcióban résztvevő
termékeink árából.

(01838)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01840)

(01849)

TISZA CIPŐBOLT
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

VÁSÁR!
Szamos bőrbéléses,

supinált gyermekcipők
20% engedménnyel!

Mérethiányos
női papucsok kiárusítása
20% engedménnyel!

November 14-től
november 19-ig!

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig

Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01839)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.


